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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА VIII КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
Обучението по информационни технологии в първи гимназиален
етап е насочено към овладяване на знания, умения и отношения,
свързани с развиване на основни дигитални компетентности. В
резултат на обучението учениците ще получат увереност за бързо
адаптиране към нови технологии, интегрирането им в ежедневните
дейности и използването им за самостоятелно учене. Ще могат
да решават проблеми в мрежова среда и да създават и публикуват
информация в интернет.
Настоящата програма е предназначена за първи гимназиален
етап от задължителното обучение по информационни технологии,
което започва в VIII клас и завършва в X клас.
Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
• Компютърни мрежи и услуги;
• Компютърни системи;
• Приложни програми;
• Създаване и публикуване на информация в интернет;
• Работа по проект.
Акцентът в VIII клас е поставен върху формирането на знания
и умения за компютърните мрежи и услугите, които те предоставят,
съвременните постижения в областта на компютърните системи,
развитието на мобилните технологии, използването на приложни
програми, информационните технологии за създаване и публикуване
на информация в интернет, разработката на проекти с помощта на
съвременни информационни и комуникационни технологии. При
работата по проект се интегрират усвоените до момента знания
и умения в областта на информационните и комуникационни
технологии със знания и умения по други учебни предмети, като
се формират и умения за работа в екип, представяне и защита на
проекта пред публика.
Важен компонент на учебната програма е изграждането на
елементи от информационната култура на учениците, свързани с
безопасността им в интернет и със спазването на етични норми и
правила при общуване в интернет общности и дискусионни форуми.
Учебното съдържание се доразвива в учебната програма за IX клас.
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Информация и информационни
дейности

Компютърни системи

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
Познава основни факти от историята на компютърните системи
Познава основните принципи, върху които са конструирани съвременните компютри
Сравнява техническите характеристики на основните компоненти на съвременни компютърни конфигурации
Прави разлика между системен и приложен софтуер
Описва основните функции на операционната система
Дава примери за различни видове съвременни операционни системи
Задава заявки към конкретна операционна система чрез потребителския й интерфейс
Познава основните принципи на действие на входно-изходните устройства на компютрите
Познава основни възможности на съвременни входни, изходни, запомнящи и комуникационни периферни
устройства
Описва начините за свързване на съвременни периферни устройства и инсталиране на драйвер за конкретно
устройство
Познава основни факти от историята на мобилните комуникации и характеристиките на различните поколения
мобилни комуникации
Познава основни възможности на операционните системи за мобилни устройства
Прехвърля информация (графична, аудио, видео) от и към мобилни устройства
Прави разлика между връзка на мобилно устройство към безжична локална мрежа и мобилни комуникации
Извършва търсене на файлове и папки по зададени критерии.
Използва съставни заявки за търсене на информация в интернет.
Прилага адекватни техники за критично и системно филтриране на информация при решаване на даден информационен проблем.
Прилага критерии за оценка на достоверността на намерените резултати.
Познава целите и основните възможности на среди и системи за електронно обучение.
Познава средства и възможностите им за създаване и работа върху общи документи в интернет.
Ползва, създава, споделя и организира общи документи (текстов документ, електронна таблица, формуляр и
др.) и събития (календар) в интернет за съвместна работа в екип.
Създава и използва групов електронен адрес.
Познава различни начини за архивиране и разархивиране на данни.
Обяснява същността на процеса на компресиране и на разкомпресиране на данни.
Използва конкретна програма за създаване на архив от файлове.
Разархивира и записва файлове от архив.
Извършва изтриване, добавяне или подмяна на файлове в архив.
Инсталира и деинсталира приложни програми.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

3

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
- Обяснява ролята на операционната система за стартиране и прекратяване на работата на приложна програма.
- Идентифицира приложения, които може да инсталира в зависимост от операционната система на мобилното
устройство.
- Прилага стратегии за идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми.
- Ползва самоучител при работа с непозната приложна програма.
- Ползва помощна система при работа с непозната приложна програма.
- Търси информация по конкретен въпрос в помощната система на приложна програма.
- Познава предназначението на специализиран софтуер за създаване на сайтове.
- Знае за възможностите за създаване на сайт онлайн.
- Дава примери за популярни редактори и средства за разработка на уеб сайтове и основните им характеристики.
- Знае предназначението на HTML ( HyperText Markup Language).
- Прави разлика между сайтове със статично и динамично съдържание.
- Избира и аргументира избора си на тема за интернет сайт.
- Познава основните етапи в разработката на уеб сайт.
- Проектира интернет сайт по избрана тема.
- Познава елементите на структурата на сайт и техните характеристики.
- Създава структура на сайт, използвайки специализиран софтуер.
- Разграничава елементи на визуалния дизайн на сайт.
- Използва специализиран софтуер за създаване на уеб страници и сайтове.
- Създава интернет страници, съдържащи текст, изображения, звук, видео, връзки към други интернет страници,
сайтове и файлове.
- Създава и тества статичен интернет сайт.
- Знае последователността от стъпки за публикуване на уеб сайт.
- Знае правилата при избор на домейн и уеб хостинг.
- Регистрира сайт в избран уеб хостинг.
- Публикува съдържанието на създадения сайт.
- Представя пред публика разработен уеб сайт.
- Познава принципите за оценяване на уеб сайт.
- Популяризира публикувания уеб сайт.
- Познава основните графични файлови формати, използвани при публикуване на изображения в интернет.
- Обработва и съхранява с помощта на специализиран софтуер различни формати цифрови изображения за
публикуване в интернет.
- Обработва и съхранява с помощта на специализиран софтуер различни формати цифрови изображения за
публикуване в интернет.
- Извършва подготовка на звукова и видео информация за публикуване в интернет.
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
Различава етапите при разработване на проект и основните роли в екипа.
Познава предназначението на технологичните средства за организация и реализация на проект в екип.
Осъзнава отговорността на член от екип при работа по проект.
Избира подходящи технологични средства за планиране, реализация, документиране и отчитане на проекта.
Поема отговорност при изпълнение на дейностите по проект и спазва сроковете.
Реализира проект в екип, като използва интернет и други източници на информация.
Познава основните компоненти на документацията на проект.
Познава основните компоненти на отчитането на работата по проекта.
Участва в подготовката на представяне за защита на проекта.
Участва в представянето на проект, разработен в екип.
Аргументира избора на избраните технологични средства за разработването на проекта.
Познава предназначението и принципите на използване на социалните мрежи и блоговете.
Знае как да участва в социални мрежи в интернет за културни, обществени и/или професионални цели.
Включва се в социална мрежа с учебна цел и прави в нея настройки за поверителност на личните си данни.

1.1. Информационни
технологии за социално
общуване











Нови понятия

Познава предназначението и принципите на използване на социалните мрежи и  социална мрежа
блоговете.
 блог
Знае как да участва в социални мрежи в интернет за културни, обществени и/или
професионални цели.
Включва се в социална мрежа с учебна цел и прави в нея настройки за
поверителност на личните си данни.
Осъзнава отговорността при публикуване на информация в социални мрежи,
блогове и дискусионни форуми.
Спазва етичните норми и правила при участие в интернет дискусионни форуми и

Компетентности като очаквани резултати от обучението
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Спазва етичните норми и правила при участие в интернет дискусионни форуми и социални мрежи.
Осъзнава отговорността при публикуване на информация в социални мрежи, блогове и дискусионни форуми.
Осъзнава отговорността, която носи за публикуваната информация в уеб сайта.
Спазва правните и етичните норми при създаване и обработване на графични изображения и публикуването им
в интернет.
- Цитира източниците на използвани материали и технологии в проекта.

-

-

1. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Информационна култура

Електронна комуникация

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ
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2.2. Съвременни операционни
системи

2.1. Съвременни компютърни
системи

2. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

1.3. Ефективно търсене на
информация

1.2. Среди и средства за
споделена съвместна работа и
обучение

Теми
























Нови понятия

системен софтуер
приложен софтуер

5

 групов електронен
адрес
 среда за електронно
обучение
 система за електронно
обучение
 електронни учебни
материали
 заявка за търсене
 проста и съставна
заявка
 полета за търсене

Познава основни факти от историята на компютърните системи.
Познава основните принципи, върху които са конструирани съвременните
компютри.
Сравнява техническите характеристики на основните компоненти на съвременни
компютърни конфигурации.

Прави разлика между системен и приложен софтуер.

Описва основните функции на операционната система.
Дава примери за различни видове съвременни операционни системи.
Задава заявки към конкретна операционна система чрез потребителския й
интерфейс.

Компетентности като очаквани резултати от обучението
социални мрежи.
Познава средства и възможностите им за създаване и работа върху общи
документи в интернет.
Ползва, създава, споделя и организира общи документи (текстов документ,
електронна таблица, формуляр и др.) и събития (календар) в интернет за
съвместна работа в екип.
Създава и използва групов електронен адрес.
Познава целите и основните възможности на среди и системи за електронно
обучение.
Извършва търсене на файлове и папки по зададени критерии.
Използва съставни заявки за търсене на информация в интернет.
Прилага адекватни техники за критично и системно филтриране на информация
при решаване на даден информационен проблем.
Прилага критерии за оценка на достоверността на намерени резултати.
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Инсталира и деинсталира приложни програми.
Обяснява ролята на операционната система за стартиране и прекратяване на
работата на приложна програма.
Прилага стратегии за идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми.
Ползва самоучител при работа с непозната приложна програма.
Ползва помощна система при работа с непозната приложна програма.
Търси информация по конкретен въпрос в помощната система на приложна
програма.
Използва различни начини за архивиране и разархивиране на данни.
Обяснява същността на процеса на компресиране и на разкомпресиране на данни.
Използва конкретна програма за създаване на архив от файлове.
Разархивира и записва файлове от архив.
Извършва изтриване, добавяне или подмяна на файлове в архив.

Компетентности като очаквани резултати от обучението
Познава основни факти от историята на мобилните комуникации и
характеристиките на различните поколения мобилни комуникации.
Познава основни възможности на операционните системи за мобилни устройства.
Прехвърля информация (графична, аудио, видео) от и към мобилни устройства.
Идентифицира приложения, които може да инсталира в зависимост от
операционната система на мобилното устройство.
Прави разлика между връзка на мобилно устройство към безжична локална
мрежа и мобилни комуникации.
Познава основните принципи на действие на входно-изходните устройства на
компютрите.
Познава основни възможности на съвременни входни, изходни, запомнящи и
комуникационни периферни устройства.
Описва начините за свързване на съвременни периферни устройства и
инсталиране на драйвер за конкретно устройство.

4.1. Специализирани
софтуерни средства за



Познава предназначението на специализиран софтуер за създаване на сайтове.
Знае за възможностите за онлайн създаване на сайт.

4. СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

3.3. Архивиране на данни

3.2. Използване на помощни
системи и самоучители при
работа с приложни програми

3.1. Инсталиране и
деинсталиране на приложни
програми

3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

2.4. Правила за използване и
инсталиране на периферни
устройства

Теми
2.3. Принципи на действие на
съвременните мобилни
устройства



уеб сайт

 архивиране
 разархивиране

 помощна система
 самоучител
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контролер
порт
стандартен интерфейс
драйвер

 инсталация
 деинсталация






Нови понятия
 смартфон
 таблет
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5.1. Разработване на уеб сайт
в екип

5. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

4.5. Публикуване на уеб сайт
в интернет

4.4. Създаване и интегриране
на компонентите на сайт

4.3. Създаване на структура,
визуален дизайн и
навигационна система на
сайт

4.2. Проектиране на статичен
уеб сайт

Теми
създаване на уеб сайтове

































Участва в избора на тема за екипния проект на уеб сайт от предоставен списък с
теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението
Дава примери за популярни редактори и средства за разработка на уеб сайтове и
основните им характеристики.
Обяснява предназначението на HTML ( HyperText Markup Language).
Прави разлика между сайтове със статично и динамично съдържание.
Избира и аргументира избора си на тема за уеб сайт от предоставен списък с теми
Посочва целевата аудитория на сайта
Познава основните етапи в разработката на уеб сайт (проектиране, разработване,
популяризиране и поддръжка на сайт).
Проектира уеб сайт по избраната тема.
Познава елементите на структурата на сайт и техните характеристики.
Създава структура на сайт, използвайки специализиран софтуер.
Разграничава елементи на визуалния дизайн на сайт.
Познава основните графични файлови формати за публикуване на изображения в
интернет.
Обработва и съхранява с помощта на специализиран софтуер различни формати
цифрови изображения за публикуване в интернет.
Извършва подготовка на звукова и видео информация за публикуване в интернет.
Спазва правните и етичните норми при създаване и обработване на графични
изображения и публикуването им в интернет.
Използва специализиран софтуер за създаване на уеб страници и сайтове.
Създава интернет страници, съдържащи текст, изображения, звук, видео, връзки
към други интернет страници, сайтове и файлове.
Създава и тества статичен уеб сайт.
Познава принципите за оценяване на уеб сайт.
Знае последователността от стъпки за публикуване на уеб сайт.
Знае правилата при избор на домейн и уеб хостинг.
Регистрира сайт в избран уеб хостинг.
Публикува съдържанието на създадения сайт.
Осъзнава отговорността, която носи за публикуваната информация в уеб сайта
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ръководител на екип
външни консултанти

домейн
уеб хостинг
уеб сървър

начална страница
вътрешна страница
хипервръзки
навигационна
система
бутон
банер

карта на сайт
достъпност

Нови понятия
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Компетентности като очаквани резултати от обучението
Различава етапите при разработване на проект и основните роли в екипа.
Познава предназначението на технологичните средства за организация и
реализация на проект в екип.
Осъзнава отговорността на член от екип при работа по проект.
Спазва законови норми, етични правила и авторски права при ползване на
материали за работа по проект в екип.
Избира подходящи технологични средства за планиране, реализация,
документиране и отчитане на проекта.
Поема отговорност за изпълнение на дейностите по реализацията на даден проект
и спазва определените срокове.
Реализира проект в екип, като използва интернет и други източници на
информация.
Участва в публикуването и популяризирането на уеб сайта съгласно определената
роля в екипа.
Участва в изготвянето на документацията на проекта.
Изброява основните компоненти на отчитането на работата по проекта.
Участва в подготовката на представяне за защита на проекта.
Участва в представянето на проект, разработен в екип.
Аргументира избора на избраните технологични средства за разработването на
проекта.
Цитира източниците на използвани материали и технологии в проекта.






Нови понятия
планиране на
дейностите
индивидуални
планове
документация на
проект

За нови знания и умения
За упражнения в лабораторна среда и работа по проект
За обобщение
За контролни работи

35%
51%
6%
8%
8

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Допълнителни уточнения за учебния предмет информационни технологии:
Обучението се осъществява в компютърна зала, като за всеки ученик има самостоятелно работно място.
По-голямата част от часовете се организират под формата на комбиниран урок, по време на който учениците, освен че получават нови знания,
изпълняват и практически задачи.
Времето за контролни работи може да не обхваща цял учебен час.
Препоръчително разпределение на часовете:

5.2. Представяне и защита на
проекта

Теми

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Примерното годишно тематично разпределение е приложение
към книгата за учителя. Годишното тематично разпределение се
разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за
всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат
интересите на учениците и спецификата на образователната
среда.Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се
утвърждава от директора на училището преди началото на учебната
година.
В колона 1. се записва поредният номер на учебния час. Броят на
учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговарят
на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.
В колона 2. се посочва учебната седмица по ред, като следва
да се отчита броя на учебните седмици по заповед на министъра за
графика на учебното време.
В колона 3. се посочва темата на урочната единици, като тя
трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на
урочната единица се определя от учителя и може да не е същата
като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.
В колона 4. се посочва урочната единица, като за ориентир
може да се използва съответната таблица в учебната програма за
препоръчителното процентно разпределение.
В колона 5. се описват накратко компетентностите като очаквани
резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.
В колона 6. се описват новите понятия за конкретната урочна
единица (ако има такива).
В колона 7. се записват учебни дейности, свързани с
преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор,
както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма, в
съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на
ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната
учебна програма.
В колона 8. се посочват методите и формите за оценяване (те
може да са свързани с конкетната тема на урочната единица, но
може да са и ориентирани върху цял раздел) – при спазване на ДОС
за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и
за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни
упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане
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на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в
раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията
на учениците“ на съответната учебна програма.
При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното
тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и
преструктуриране, което се отразява в колона 9. или в допълнителна
таблица, и се утвърждава допълнително от директора на училището,
при спазване на препоръчителното процентно разпределение на
задължителните учебни часове за годината.
От предложените 18 подтеми в учебника първата е за нови
знания, а всички останали са комбинирани уроци (нови знания
+ упражнение). Предвидени са допълнително 13 учебни часа за
упражнение, 3 учебни часа за контролна работа и 2 учебни часа за
обобщение.
Съотношение при формиране на годишна оценка:
Текущи оценки от устни, от писмени и от практически
изпитвания върху конкретна задача: 30%
Оценки от контролни (теоретични или практически) или
изходно ниво: 30%
Оценки от работа по проекти и индивидуално портфолио по
предварително зададени критерии, домашни работи: 40%

12

УВОД
Уважаеми колеги,
Предлагаме на вниманието ви поредното издание по
Информационни технологии на издателство „Даниела Убенова“ –
учебник за задължителна подготовка в 8. клас.
Съдържанието на учебните материали е изцяло съобразено с
новата учебна програма и ДОИ на МОН, като комплектът включва:
• учебник;
• учебна тетрадка;
• книга за учителя;
• интерактивен електронен вариант на учебника.
На сайта на издателството www.danielaubenova.com и в
платформата www.danielaubenova.kitaboo.com можете да откриете
електронни материали – обогатен с ресурси електронен вариант на
учебника, примерно разпределение, варианти на входно и изходно
ниво (в придружаващия книгата за учителя диск).
Структура на учебника
При създаване на учебните ресурси са използвани найактуалните към настоящия момент версии на операционната система
Microsoft Windows 10 и програмния пакет Microsoft Office 2016.
Последователността на представяне на темите в учебника по
Информационни технологии за 8. клас, с автор Виолета Маринова, е
изготвено на базата на предложените теми в новата учебна програма.
Съдържанието е разпределено в 5 глобални теми (идентични
с темите в учебната програма), разделени на 18 подтеми, 5 теста
за текущ контрол и проверка, 1 тема с упражнения, включваща
интегриране на дейности и 2 урочни единици за обобщение.
В края на всяка подтема са добавени рубрика Активности,
чрез която се затвърдява изученото и таблица (речник) с основните
понятия от учебната програма за съответната подтема.
Акцентът на обучението в 8. клас е върху формиране на
знания и умения за работа в компютърна мрежа и разработване на
проекти (уеб сайтове) с помощта на съвременни информационни
и комуникационни технологии. Тъй като тази област е доста
динамична, авторът е предложил два варианта за създаване на сайт.
Първият е чрез WYSIWYG редактор, при което сайтът се създава
на компютъра и след като е завършен се публикува в интернет.
Вторият е чрез CMS платформата WordPress, която позволява
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онлайн разработване на уеб сайтове. Добре би било учениците да
се запознаят и с двете възможности и в последната тема „Работа по
проект“ да имат възможност за избор.
Учебната тетрадка
В учебната тетрадка за всяка от подтемите са подготвени въпроси
с отворен отговор, тестови въпроси и задачи. Формулировките
на задачите са съобразени с компетентностите, които трябва да
придобият учениците като очаквани резултати от обучението.
Предложена е и система за оценяване, чрез която да се избегне
субективния момент при формиране на оценките и всеки ученик
сам може да провери нивото на усвояване на изучения материал.
Тетрадката би била полезна за затвърдяване на знанията и уменията
в учебните часове, за обобщение или за контролна работа върху
една или няколко теми.
Книгата за учителя
В книгата за учителя са подготвени помощни материали за
преподавателите. Предложени са варианти на уроците, които всеки
преподавател може да модифицира в зависимост от стила си, нивото
на обучаваните ученици и темпа на работа в час.
За всяка учрочна единица е предложен план, който да се
използва като база в часовете.
Книгата за учителя съдържа:
• учебна програма по Информационни технологии за 8. клас;
• примерно годишно разпределение на темите, въз основа на
учебника по Информационни технологии за 8. клас с автор Виолета
Маринова на издателство „Даниела Убенова“;
• вариант на правилник за работа в компютърен кабинет;
• примерна разработка на темите за всеки учебен час.
Далеч сме от мисълта, че всичко в един учебен час трябва
да се изпълнява за точно определено време. Това зависи както
от възприятията на учениците от един клас, така и от нивото на
овладяване от учениците в различните училища. Примерните
планове на уроците не са норма, която стриктно да се спазва, а поскоро са ориентир за преподавателите. Времетраенето на отделните
части е дадено условно. Всеки преподавател сам преценява нивото
на учениците си и темпото, с което работи в час.
В случай че някои от учениците се справят по-бързо от
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останалите или вече имат познания по темата, могат да бъдат
„назначени за помощници“ и да съдействат на други, за които
материалът е по-труден и се справят по-бавно.
Рубрика Активности в края на всяка подтема съдържа 5 задачи
за затвърдяване на знанията и уменията, които могат да се изпълнят
в края на учебния час или да се дадат за домашна работа.
Интерактивен електронен вариант на учебника
Електронните ресурси могат да се комбинират със стандартните,
като по този начин се засили интересът на учениците и се повиши
ефективността от обучението им.
ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА ТЕМИТЕ
Учебен час: 1-ви
Инструктаж и проверка на входни знания
• Запознаване с учениците.
• Прави се инструктаж – прочита се правилника и всеки от
учениците се подписва в предварително подготвен списък (книга
за иструктаж), че е запознат с основните правила за работа в
компютърния кабинет.
• Правилникът се поставя на видно място в залата.
• Установява се входното ниво на учениците – контролна работа
(може да се използва файл vhodno_nivo_8_klas.docx).
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

Компютърният кабинет се използва от различни групи ученици
и за опазването на матриално техническата база в него и за
безопасността на учениците трябва строго да се спазват следните
правила:
1. Учениците влизат в компютърния кабинет само в присъствието
на преподавател.
2. Всяко работно място в компютърния кабинет е номерирано и
постоянно за работещите на него ученици по време на обучението.
3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в
книгата за инструктаж, че са запознати с техниката на безопасност
и правните и етични норми за работа в компютърния кабинет.
4. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието
на хардуера и софтуера на своето работно място.

15

5. Електрическото захранване в компютърния кабинет в
началото на учебните занятия се включва само от преподавателя.
6. Компютрите се включват само след разрешение на
преподавателя при спазване на необходимата последователност.
7. В края на часа компютрите се оставят в режим, указан от
преподавателя.
8. Разположенеието на монитора, клавиатурата и работещия с
тях трябва да отговаря на следните изисквания: разстояние между
очи и екран 0.50 – 0.70 м, разстояние между очи и клавиатура 0.45
– 0.50 м.
9. Не се разрешава на учениците да използват компютърната
техника за лични нужди.
10. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират
софтуер, без разрешение на преподавателя.
11. Забранява се използването на лични носители на информация,
без разрешение на преподавателя.
12. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните
стикери, поставени върху компютърните кутии.
13. Да не се мести компютърът; да не се теглят и огъват кабелите;
да не се изключват или свързват периферните устройства.
14. Да не се удря грубо по клавиатурата и бутоните на мишката.
15. Забранява се внасянето на храни и напитки в компютърния
кабинет.
16. При провеждане на две последователни занятия се осигурява
активна почивка между тях от 10 – 15 мин.
17. Ако по време на занятие ученик констатира хардуерна
повреда или неизправност, е длъжен да съобщи незабавно на
преподавателя, за което се съставя констативен протокол с подписи
на двете страни – обучаем и преподавател.
18. При внезапно спиране на тока компютрите веднага се
изключват.
19. При видими промени (спадане на напрежение, силно
трептене на монитора и др.) незабавно се уведомява преподавателя.
20. При евентуално късо съединение и други подобни се
уведомява преподавателя и компютърът се изключва.
21. След приключване на учебния час учениците са длъжни да
изключат компютрите и да оставят подредено работното си място.
22. При неспазване на изискванията по т. 4. от настоящия
правилник, както и при занимания с компютърни игри и софтуер,
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различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия
правилник за вътрешния ред в училище.
Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна
работа в училищната мрежа и интернет:
1. Училищната мрежа и интернет се използват само за
образователни цели.
2. Забранено е използването на мрежата за извършване на
стопанска или незаконна дейност.
3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за
себе си и за своите родители като име, парола, адрес, личен телефон,
месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително
разрешение от тях.
4. Не се разрешава публикуване на снимки на ученици или на
техни близки, без предварително съгласие на родителите.
5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се
запознали в интернет, освен след съгласието на родителите.
6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под
чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали,
които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно
или незаконно съдържание като порнография, проповядване на
насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност,
търговия с наркотици, хазарт и др.
7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на
съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични.
8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна
поща, получена от непознат подател.
9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни
съобщения.
10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава
целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.
11. Забранява се използването на чуждо потребителско име,
парола и електронна поща.
12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.
13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на
авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност,
която нарушава авторски права.
14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата
на другите и да пазят доброто име на училището.
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15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата,
трябва да отговарят на международния интернет етикет.
Правилата за безопасна работа в компютърния кабинет и
интернет, които учениците са задължени да спазват, се поставят
на видно място във всеки компютърен кабинет.
В началото на учебния срок за всяко работно място се осигурява
подходяща форма за регистрация на трите имена, номера и
класа на ученика, началния и крайния момент на работата му с
компютъра. Регистрацията се удостоверява с подпис на лицето,
пряко контролиращо работата на учениците.
При необходимост от използване на компютърния кабинет извън
учебно време се утвърждава график от директора на училището и
занятията се провеждат под контрола на определено от директора лице.
ТЕМА №1. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ
(3 учебни часа)
Въвеждащата тема в 8. клас надгражда изученото в предходните
нива на обучението по Информационни технологии. Препоръчително
е да се припомнят основни понятия, познати от предходните етапи
на обучението и да се прави връзка с новите. Настоящата тема има
за цел да запознае учениците с:
• актуални средства за социално общуване;
• възможностите на средите и средствата за съвместна работа;
• варианти за ефективно търсене на информация.
Учебен час: 2-ри
Подтема 1.1. Информационни технологии
за социално общуване (стр. 6 – 8)
Вид на урока: нови знания
Цели:
• Учениците да се запознаят с предназначението и принципите
на използване на социалните мрежи и блоговете.
• Да се запознаят с възможностите за участие в социални мрежи
в интернет за културни, обществени и /или професионални цели.
• Да се предостави възможност за включване в социална мрежа
с учебна цел и да се разгледат възможностите за настройки за
поверителност на личните данни.
• Да се представят отговорностите при публикуване на
информация в социални мрежи, блогове и дискусионни форуми.
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• Да се запознаят учениците с етичните норми и правила при
участие в интернет дискусионни форуми и социални мрежи.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

социална мрежа
Social Network
блог
Blog
Необходими входни знания и умения: основни познания за
работа с компютърната система, стартиране и приключване на
работа с приложения, създаване на нова папка, работа с файлове
Междупредметни връзки: всички учебни предмети
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка
План на урока:
Увод (около 5 мин.)
• За привличане на вниманието и засилване на интереса на
учениците урокът може да започне с любопитен факт.
Например: „С масовото използване на интернет се създават
множество сайтове, наречени Clickbait. Те съдържат провокативно,
често неистинско съдържание, чиято единствена цел е да привлича
внимание и трафик на потребители и да произвеждат измами, за
да печелят пари от реклами.
За съжаление, без да се взима предвид качеството на
информацията в интернет, всичко се разпространява мигновено.
Изкуственият интелект все още не може да различава истина от
лъжа и винаги трябва да се обръща внимание на източниците на
информацията, която ползваме.“
• Прави се преход към темата, свързвайки казаното с масовата
употреба на мобилни устройства и социални мрежи.
Основна част (около 10 мин.): Обяснява се същността и
предназначението на социалните мрежи и блоговете.
Практика (около 25 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. В началото на всяка от темите се зъдава
нова папка за съхраняване на работните файлове на учениците.
• Препоръчително е да им се напомни периодично да създават
копие на файловете си и да ги съхраняват до края на учебната година.
• Изпълнява се Задача 2. Разглежда се примерен блог, за да се
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придобие реална представа за това какво представлява.
• Изпълнява се Задача 3. Създават се профили на всички ученици
в една от социалните мрежи.
• Изпълнява се Задача 4. Правят се настройки на профила
относно поверителността на личните данни.
• Изпълнява се Задача 5. Използват се възможностите на
социалната мрежа за групов проект на класа.
Заключение (около 5 мин.)
• Обръща се внимание на основните понятия в подтемата и
се изпълняват (част от) задачите от рубрика Активности в края ừ.
• Задача 4. е подходяща за домашна работа.
• Ако остане време в края на учебното занятие, може да се
използва електронната платформа или учебната тетрадка.
Учебен час: 3-ти
Подтема 1.2. Среди и средства за споделена съвместна
работа и обучение (стр. 9 – 13)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запознаят учениците със средства за създаване и работа
върху общи документи в интернет и техните възможности.
• Да се представят начините за използване, създаване, споделяне
и организиране на общи документи (текстов документ, електронна
таблица, формуляр и др.) и събития (календар) в интернет за
съвместна работа в екип.
• Да се запознаят с възможностите за създаване и използване
на групов електронен адрес.
• Да се представят целите и основните възможности на среди
и системи за електронно обучение.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

групов електронен адрес
среда за електронно обучение
система за електронно
обучение
електронни учебни материали
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АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Group E-mail Address
Environment for E-Learning
E-learning System
Electronic Learning
Materials

Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
на работа с приложения, работа с файлове, създаване на текстов
документ с добавени изображения.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Под формата на дискусия се проверява
доколко учениците са усвоили материала от предишния урок и дали
са изпълнили зададената домашна работа.
Увод (около 5 мин.): Под формата на дискусия се коментира
възможността за изпращане на файлове чрез интернет. Въвежда се
понятието облачни услуги (Cloud Services).
Основна част (около 10 мин.)
• Представят се възможностите, предлагани от облачните
платформи. Разглеждат се примерни платформи, предлагащи
облачни услуги – Google Drive и OneDrive.
• Описват се целите и основните възможности на среди и
системи за електронно обучение.
Практика (около 20 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Прави се регистрация в Google Drive.
Разглежда се интерфейса на платформата.
• Изпълнява се Задача 2. Разглеждат се възможностите на
OneDrive за работа върху споделени документи.
• Изпълнява се Задача 3. Експериментира се с качване на файл
по избор в облачно пространство.
• Изпълнява се Задача 4. Създава се нов файл чрез възможностите,
предлагани от OneDrive.
• Изпълнява се Задача 5. Споделя се създаденият файл.
• Изпълнява се Задача 6. Създава се групов електронен адрес
на класа.
Заключение (около 5 мин.)
• Обръща се внимание на основните понятия в подтемата и се
изпълняват (част от) задачите от рубрика Активности.
• Задача 4. и Задача 5. са подходящи за домашна работа.
• За затвърдяване на знанията и уменията може да се използва
електронната платформа или учебната тетрадка.
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Учебен час: 4-ти
Подтема 1.3. Ефективно търсене на информация (стр. 14 – 16)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанят учениците с възможностите за търсене на
файлове и папки по зададени критерии.
• Да се представят варианти за използване на съставни заявки
за търсене на информация в интернет.
• Да се посочат адекватни техники за критично и системно
филтриране на информация при решаване на даден информационен
проблем.
• Да се представят критерии за оценка на достоверността на
намерени резултати.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

заявка за търсене
Search Query
проста и съставна заявка
Simple and Compoud Query
полета за търсене
Search Boxes
Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
на рабоата с приложения, работа с файлове, работа с търсачка.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Под формата на дискусия се проверява
доколко учениците са усвоили материала от предишния урок и дали
са изпълнили зададените задачи за домашна работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Описва се необходимостта от възможност
за бързо и лесно откриване на нужната ни информация в огромното
дигитално пространство. Първоначално се експериментира с
търсене на файлове на локалния диск на компютъра.
Основна част (около 10 мин.): Представят се възможностите
на операционната система за търсене на информация, съхранена в
компютрите, които учениците използват.
Практика (около 20 мин.)
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• Изпълнява се Задача 1. Чрез функцията за търсене се стартира
посоченото приложение.
• Експериментира се с различните възможности за използване
на функцията Search.
• Изпълнява се Задача 2. Използва се приложението File Explorer
за търсене на файлове по зададени критерии.
• Припомня се предназначението на приложението File Explorer
– използва се за работа с файлове и папки, показва дървовидната им
йерархична структура и служи за достъп до различните устройства
на компютъра.
• Информацията по темата се надгражда, преминавайки в пообширни области за търсене – в интернет.
• Изпълнява се Задача 3. Търсят се изображения, които
са безплатни за употреба. При изпълнение на задачата се
експериментира с възможностите за ограничавяне на резултатите
от търсенето и задаване на съставни заявки.
• Представят се критериите за оценка на достоверността на
намерените резултати.
Заключение (около 5 мин.): В зависимост от времето се изпълняват
(част от) задачите от рубрика Активности в края на подтемата или
се дават за домашна работа. За затвърдяване на знанията може да се
използва електронната платформа или учебната тетрадка.
ТЕМА №2. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (5 учебни часа)
Темата е изучавана и в предходните нива на обучение и се
надгражда с подробно разглеждане на подтемите:
• Съвременни компютърни системи;
• Съвременни операционни системи;
• Принципи на действие на съвременните мобилни устройства;
• Правила за използване и инсталиране на периферни устройства.
Учебен час: 5-ти
Подтема 2.1. Съвременни компютърни системи (стр. 20 – 27)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запознаят учениците с основни факти от историята на
компютърните системи.
• Да представят основните принципи, върху които са
конструирани съвременните компютри.
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• Да се представят техническите характеристики на основните
компоненти на съвременни компютърни конфигурации.
Основни понятия: няма въвеждане на нови понятия по учебна
програма.
Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
на работа с приложение, работа с файлове.
Междупредметни връзки: Български език, Английски език,
Информатика.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Увод (около 5 мин.): Урокът може да започне с любопитна
информация по темата.
Например: „Знаете ли, че идеята за мобилен компютър се
ражда през 1968 година, преди още персоналният компютър да
излезе на пазара. Описание на портативен компютър, неречен
Dynabook, се появява за първи път в документ, датиращ от 1972
година. Една година по-късно IBM демонстрират първия прототип
на мобилен компютър, наречен IBM Special Computer APL Machine Portable (SCAMP). През септември 1975 година мобилният
компютър се появява за първи път и на пазара: моделът IBM
5100 e базиран именно на прототипа SCAMP. През 1981 година
компанията Epson представя първия портативен компютър с
размерите на традиционен лаптоп: Epson HX-20. Той разполага с
LCD екран, презареждаща се батерия и дори принтер с размери
на калкулатор.“
• Чрез дискусия се припомня изученото по темата до момента.
Основна част (около 10 мин.): Посочват се основните
етапи в развитието на компютърната техника. За всеки етап
могат да се посочат основни характеристики или да се постави
като самостоятелна задача на учениците (Задача 4. в рубрика
Активности).
Описва се приносът на Джон Атанасов – създаването на първата
електронна изчислителна машина – ABC (Atanasoff-Berry Computer).
Дефинират се принципите на Джон фон Нойман. Разглежда се
принципната схема на персонален компютър.
Практика (около 25 мин.)
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• Изпълнява се Зад. 1. Учениците създават работна папка за темата.
• Изпълнява се Задача 2. Създава се електронна таблица по
посочения модел, в която всеки ученик записва данни за избрани
компоненти на компютърна конфигурация.
• Изпълнява се Задача 3. Всеки ученик, в зависимост от
посочените характеристики, избира централен процесор.
• Изпълнява се Задача 4. Всеки ученик, в зависимост от
посочените характеристики, избира подходяща дънна платка.
• Изпълнява се Задача 5. Всеки ученик, в зависимост от
посочените характеристики, избира RAM памет.
• Изпълнява се Задача 6. Всеки ученик, в зависимост от
посочените характеристики, избира твърд диск.
• Изпълнява се Задача 7. Всеки ученик, в зависимост от
посочените характеристики, избира видеокарта.
• Изпълнява се Задача 8. Всеки ученик, в зависимост от
посочените характеристики, избира кутия и захранване.
• Изпълнява се Задача 9. Всеки ученик, в зависимост от
посочените характеристики, избира монитор.
• Изпълнява се Задача 10. Всеки ученик избира останалите
периферни устройства и записва данните в таблицата.
Заключение (около 5 мин.): В зависимост от оставащото време
се изпълняват (част от) задачите от рубрика Активности в края на
подтемата или се дават за домашна работа.
• За затвърдяване на знанията може да се използва електронната
платформа или учебната тетрадка.
Учебен час: 6-ти
Подтема 2.2. Съвременни операционни системи (стр. 28 – 31)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се представи разликата между системен и приложен
софтуер.
• Да се представят основните функции на операционната
система.
• Да се запознаят учениците с различни видове съвременни
операционни системи.
• Да се посочат начини за задаване на заявка към конкретна
операционна система чрез нейния потребителски интерфейс.
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Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

системен софтуер
приложен софтуер

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

System Software
Application Software

Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
работа с приложения, работа с файлове.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока
Преговор (около 5 мин.)
• Под формата на дискусия се преговарят знанията за
операционните системи от предходните нива на обучение.
• Проверяват се зададените задачи за домашна работа (ако има).
Увод (около 5 мин.):
Припомня се понятието софтуер, като могат да се посочат
конкретни примери от учениците.
Основна част (около 20 мин.)
• Разглеждат се основните видове софтуер. Описва се
предназначението на всеки от тях.
• Изброяват се основните функции на операционната система.
Практика (около 10 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Всеки ученик описва операционна
система по избор.
• Изпълнява се Задача 2. Разглежда се диспечера на задачите
Task Manager.
Заключение (около 5 мин.)
• В зависимост от оставащото време се изпълняват (част от)
задачите от рубрика Активности в края на подтемата или се дават
за домашна работа.
• За затвърдяване на знанията може да се използва електронната
платформа или учебната тетрадка.
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Учебен час: 7-ми
Подтема 2.3. Принципи на действие на
съвременните мобилни устройства (стр. 32 – 35)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се представят основни факти от историята на мобилните
комуникации и характеристиките на различните поколения мобилни
комуникации.
• Да се запознаят учениците с основните възможности на
операционните системи за мобилни устройства.
• Да се представят начини за прехвърляне на информация
(графична, аудио, видео) от и към мобилни устройства.
• Да се идентифицират приложения, които могат да се инсталират
в зависимост от операционната система на мобилното устройство.
• Да се посочи разликата между връзка на мобилно устройство
към безжична локална мрежа и мобилни комуникации.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

смартфон
таблет

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Smartphonе
Tablet

Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
работа с приложения, работа с файлове.
Междупредметни връзки: Български език, Английски език.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка, мобилно устройство с камера.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Проверяват се задачите за домашна
работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Разяснява се понятието мобилност и се
описват масово използваните мобилни устройства. Разглеждат се
характеристиките на поколенията мобилни комуникации.
Основна част (около 5 мин.): Описва се действието на наземната
обществена мобилна мрежа. Разглеждат се основните функции на
операционните системи за мобилни устройства и приложенията,
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които могат да се инсталират в зависимост от операционната система.
Практика (около 25 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Учениците проверяват в интернет
какви са скоростите на пренос на данните за различните поколения
мобилни комуникации.
• Изпълнява се Задача 2. Използвайки възможността за работа
върху общи документи в интернет, учениците създават презентация
за най-масово разпространените операционни системи за мобилни
устройства.
• Изпълнява се Задача 3. Всеки ученик прави снимка и я
прехвърля до мобилно устройство на друг ученик.
• Изпълнява се Задача 4. Учениците избират мобилно устройство,
чиито характеристики описват в текстов документ.
Заключение (около 5 мин.)
• Според оставащото време се изпълняват задачи от рубрика
Активности в края на подтемата или се дават за домашна работа.
• За затвърдяване на знанията може да се използва електронната
платформа или учебната тетрадка.
Учебен час: 8-ми
Подтема 2.4. Правила за използване и инсталиране
на периферни устройства (стр. 36 – 40)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запознаят учениците с основните принципи на действие
на входно-изходните устройства на компютрите.
• Да се запознаят учениците с основните възможности на
съвременни входни, изходни, запомнящи и комуникационни
периферни устройства.
• Да се представят начини за свързване на съвременни периферни
устройства и инсталиране на драйвер за конкретно устройство.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

контролер
порт
стандартен интерфейс
драйвер
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АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Controller
Port
Standard Interface
Driver

Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
работа с приложения, работа с файлове.
Междупредметни връзки: Информатика.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка, ново периферно устройство.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Коментират се задачите от домашната
работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Под формата на дискусия се припомнят
основните видове периферни устройства и тяхното предназначение.
Въвежда се понятието стандартен интерфейс.
Основна част (около 10 мин.): Описват се основните принципи
на действие на входно-изходните устройства. Разглеждат се
различните портове, разположени на системната кутия на компютъра.
Практика (около 20 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Учениците разглеждат, посочват и
описват портовете на компютъра, който използват.
• Изпълнява се Задача 2. Учениците включват ново периферно
устройство към компютърната система.
При необходимост инсталират драйвери за управлението му.
• Изпълнява се Задача 3. Разглежда се диспечера на устройствата
Deviice Manager.
Заключение (около 5 мин.)
• В зависимост от оставащото време се изпълняват (част от)
задачите от рубрика Активности или се дават за домашна работа.
• За затвърдяване на знанията може да се използва електронната
платформа или учебната тетрадка.
Учебен час: 9-ти
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, въвеждане, копиране,
редактиране и форматиране на текст.
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Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
• Изпълняват се неизпълнени задачи от рубрика Активности
или практическите задачи за упражнение от учебната терадка за
темата „Компютърни системи“.
• Работните файлове се записват в личните папки на всеки от
учениците.
• По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа.
Учебен час: 10-ти
ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА (Компютърни мрежи и услуги,
Компютърни системи) – 1 учебен час
Вид на урока: контролна работа
Цели: Да се извърши текущ контрол на нивото на придобитите
знания и умения от изучения до момента материал.
Основни понятия: всички понятия от темите.
Необходими входни знания и умения: изучените до момента.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: писмено изпитване.
Дидактични средства: учебник, учебна тетрадка.
За проверка на знанията и уменията могат да се комбинират
тестовете в края на темите със задачи от учебника или тетрадката
за съответните теми.
ТЕМА №3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ (4 учебни часа)
В темата подробно се разглежда как се инсталира и деинсталира
приложен софтуер, как се използват помощни системи и самоучители
при работа с приложни програми и как се архивират и разархивират
данни. Предвидени са три комбинирани урока за всяка от подтемите
и един учебен час за упражнение.
Учебен час: 11-ти
Подтема 3.1. Инсталиране и деинсталиране на
приложни програми (стр. 44 – 47)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
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Цели:
• Да се запозанаят учениците с действията за инсталиране и
деинсталиране на приложни програми.
• Да се представи ролята на операционната система за стартиране
и прекратяване на работата на приложна програма.
• Да се посочат стратегии за идентифициране на хардуерни и
софтуерни проблеми.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

инсталация
деинсталация

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Installation
Installation, Uninstall

Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Анализ на резултатите от контролната работа (около 5 мин.)
В началото на учебния час се съобщават резултатите от
проведената контролна работа в предишния час и се обсъждат
допуснатите грешки. Набляга се на материала с най-много пропуски,
с цел да се изяснят и затвърдят знанията и уменията.
Увод (около 5 мин.)
• Въведението в темата може да започне с любопитна
информация.
Например: „Знаете ли, че новозеландската компания 8i
разработва технология, която позволява потребителите да
преживеят неща като изкачването на Еверест. Не става дума
за обикновен софтуер за виртуална реалност (VR). Основателят
Линк Гаскинг има за цел да даде човешки образ на технологията.
„Това, което правим, е решение, което пренася VR извън гейминга,
в реалния свят“, обяснява той. Софтуерът сканира реални хора,
превръща образите им в холограми и им позволява да оживеят
отново в друга виртуална среда. „От една страна, така хората

31

могат да изградят съвсем нова емоционална връзка с образите
в програмата. Освен това така, ако искате да избягате от
ежедневието си, не е необходимо да ходите никъде, всичко може
да дойде при вас“, казва Гаскинг пред електронното издание FastCompany.
Гаскинг е убеден, че бъдещето принадлежи на технологиите
като виртуална и добавена реалност. „След 4–5 години такива
холограми и добавената реалност ще са част от ежедневието
ни“, категоричен е основателят на 8i. На такова мнение явно са и
инвеститорите. Основаната през 2014 г. в Нова Зеландия компания
вече е привлякла 14.5 млн. долара финансиране.“
• Припомня се понятието приложна програма.
Основна част (около 10 мин.): Описват се различните видове
софтуер според условията за ползване. Обяснява се какво включва
процесът инсталация на приложна порграма.
Практика (около 25 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Създава се папка за съхраняване на
работните файлове на учениците от темата.
• Изпълнява се Задача 2. Посочват се примери за различните
видове приложен софтуер в зависимост от правата на ползване.
• Изпълнява се Задача 3. Изтегля се инсталационния файл на
посочената програма и се инсталира на компютрите.
Тази програма е избрана с цел да може да се използва в
следващата тема за създаване на уеб сайт от учениците.
• Изпълнява се Задача 4. Според стандартните настройки на
някои приложения при инсталацията се създава икона-препратка на
Desktop. Потребителите могат да променят тези настройки в процеса
на инсталация (най-често с премахване на отметка в Chek Box пред
съответната команда в една от последните стъпки на инсталацията).
Независимо дали е създадена или не, учениците създават препратка
на тази или друга (посочена от преподавателя) програма.
Ако учениците не се справят сами с допълнителната задача – за
създаване на икона за бърз достъп в Taskbar, учителят демонстрира
и тези действия.
• Изпълнява се Задача 5. Разглеждат се приложенията Control
Panel и Settings и се обяснява как се извършва и защо е необходима
деинсталацията на програма.
• Изпълнява се Задача 6. Учениците сами търсят програма с
посоченото предназначение.
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Заключение (около 25 мин.): Обръща се внимание на основните
понятия в подтемата. За затвърждаване на знанията и уменията се
изпълняват (част от) задачите от рубрика Активности в края на
подтемата или се дават за домашна работа. По преценка на учителя
може да се използва електронната платформа или учебната тетрадка.
Учебен час: 12-ти
Подтема 3.2. Използване на помощни системи и самоучители
при работа с приложни програми (стр. 48 – 50)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанаят учениците с възможностите за използване на
самоучители при работа с непозната приложна програма.
• Да се запознаят учениците с помощната система на непозната
приложна програма.
• Да се представи начин за търсене на информация по конретен
въпрос в помощната система на приложна програма.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

помощна система
самоучител

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Help System
Tutorial

Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
на работа с приложение, работа с файлове.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Под формата на дискусия се проверява
доколко учениците са усвоили материала от предишния урок и дали
са изпълнили зададените задачи за домашна работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Дискутират се начините, чрез които до
момента учениците са разучавали функциите на непознати за тях
програми.
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Основна част (около 5 мин.): Описва се предназначението на
самоучителите и помощните системи на програмите.
Практика (около 25 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Разглежда се самоучител за работа с
посочената програма.
• Изпълнява се Задача 2. Разглежда се част от помощната
информация на посочената програма.
• Изпълнява се Задача 3. Превежда се част от помощната
информация от английски на български език.
Заключение (около 5 мин.): За затвърдяване на знанията и
уменията се изпълняват (част от) задачите от рубрика Активности
в края на подтемата или се дават за домашна работа.
• По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа или учебната терадка.
Учебен час: 13-ти
Подтема 3.3. Архивиране на данни (стр. 51 – 54)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанаят учениците с различни начини за архивиране
и разархивиране на данни.
• Да се представи конкретна програма за създаване на архив
от файлове.
• Да се представи начин за създаване на архив; разархивиране;
изтриване, добавяне или подмяна на файлове в архив.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

архивиране
разархивиране

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Backup
Unzipping

Необходими входни знания и умения: стартиране и приключване
на работа с приложение, работа с файлове.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
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План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Под формата на дискусия се проверява
доколко учениците са усвоили материала от предишния урок и дали
са изпълнили зададените задачи за домашна работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Припомнят се основните информационни
дейности.
Основна част (около 10 мин.): Обяснява се същността на
компресиране и декомпресиране на данните. Описват се вариантите
за компресия – със загуба и без загуба на качеството. Обяснява
са предназначението на архивиращите програми и нуждата от
архивиране на дигитална информация.
Практика (около 20 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Разглежда се прозореца на инсталирана
архивираща програма.
• Изпълнява се Задача 2. Създава се архив на файл и се сравняват
размерите на оригиналния и архивния файл.
• Изпълнява се Задача 3. Създава се архив от три файла и се
сравняват общия обем на трите файла и на създадения архивен файл.
• Изпълнява се Задача 4. Разархивира се последният създаден
архив в папка с посоченото име.
Изпълнява се Задача 5. Експериментира се с изтриване на файл
от създадения архив и добавяне на нов файл към архива.
Заключение (около 5 мин.): За затвърдяване на знанията и
уменията се изпълняват (част от) задачите от рубрика Активности
в края на подтемата или се дават за домашна работа.
По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа или учебната терадка.
Учебен час: 14-ти
ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на приложение
и приключване на работа с него, работа с файлове, инсталиране и
деинсталиране на приложни програми, работа с помощна система
на приложение, архивиране и разархивиране на данни.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети
Дидактически методи: упражнение, практика, дискусия
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Дидактически средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка
План на урока:
• Изпълняват се неизпълнени задачи от рубрика Активности или
задачите за упражнение от учебната терадка за темата „Приложни
програми“.
• Работните файлове се записват в личните папки на всеки от
учениците.
• По преценка на учителя могат да се използват ресурсите в
електронната платформа.
Учебен час: 15-ти
ОБОБЩЕНИЕ (Компютърни мрежи и услуги,
Компютърни системи, Приложни програми)
Вид на урока: обобщение
Цели:
• Да се обобщи изучения материал по темите
• Да се проверят знанията и уменията от изучените теми.
План на урока:
• Преговарят се основните понятия от изучените теми.
• Отговаря се на въпросите от тестовете в края на темите.
• Изпълняват се задачите за обобщение на стр. 57 от учебника
и съответните задачи от учебната тетрадка.
• Използват се ресурсите в електронната платформа.
ТЕМА №4. СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ (9 учебни часа)
Темата е най-обширната и се предполага, че ще бъде найинтересна за учениците, давайки им възможност да създават уеб
сайтове и да ги публикуват в глобалната мрежа. В учебника се
описва изключително подробно и достъпно всяко действие и дори
и самостоятелно учениците да могат да се справят с посочените
задачи. Умишлено са предложени два варианта за създаване на уеб
сайтове – чрез редкатор WYSIWYG (на локално ниво) и чрез CMS
платформа (онлайн). Препоръчително е да се разгледат и двата
начина, за да може всеки ученик да се запознае с тези възможности
подробно и да избере по какъв начин предпочита да работи в
последната тема „Работа по проект“.
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Учебен час: 16-ти
Подтема 4.1. Специализирани софтуерни средства за
създаване на уеб сайтове (стр. 60 – 63)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанаят учениците с предназанчението на
специализиран софтуер за създаване на сайтове.
• Да се посочи начин за онлайн създаване на сайт.
• Да се посочат примери за популярни редактори и средства за
разработка на уеб сайтове и основните им характеристики.
• Да се обясни предназначението на HTML (HyperText Markup
Language).
• Да се посочи разликата между сайтове със статично и
динамично съдържание.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

уеб сайт

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Web Site

Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, създаване на нова
папка, работа с файлове.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Увод (около 10 мин.): Преход към новата тема може да започне
с любопитна информация.
Например: „Знаете ли, че първият сайт на World Wide Web
е създаден през август 1991 г. Уеб сайтът е разработен от Тим
Бърнърс Лий, компютърен учен в Европейската организация за
ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева. Сайтът обяснява концепцията
и историята на Мрежата, като посочва връзки към цялата „онлайн
информация на света“ – списък, чието удължаване е свързано с
последващото разрастване на интернет и очертава процеса, чрез
който хората могат да подобряват и да разширяват Мрежата.
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Бърнърс Лий (създателят на World Wide Web) е човекът, който
прави възможно изграждането на депо за публично достъпна
информация, до която се достига през интернет. В своето
„резюме“ на страницата авторът пише: „Проектът се основава
на философията, че повече академична информация трябва да
бъде свободна – на разположение на всеки. Проектът има за цел
да позволи обмена на информация в рамките на международно
разпръснати екипи и разпространение на информация от групи за
подкрепа. Първоначално, насочен към физика на високите енергии,
той се разпространява към други области и привлича все по-голям
интерес и подкрепа от страна на интернет потребителите.“
• Припомнят се основни понятия, изучавани в предходни нива
на обучението – уеб сайт, уеб браузър, уеб сървър.
Основна част (около 15 мин.): Обяснява се каква е същността на
уеб сайтовете и начините за създаването им. Подробно се разглежда
предназначението на езика HTML. Обяснява се разликата между
статични и динамични уеб сайтове.
Практика (около 15 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Създава се работна папка за темата.
• Изпълнява се Задача 2. Експериментира се с кратък HTML код.
• Изпълнява се Задача 3. Разглеждат се примерни CMS системи.
• Изпълнява се Задача 3. Разглеждта се примерни WYSIWYG
редактори.
Заключение (около 5 мин.): За затвърдяване на знанията и
уменията се изпълняват (част от) задачите от рубрика Активности
в края на подтемата или се дават за домашна работа.
• Всеки ученик записва файловете в личната си папка.
• По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа или учебната терадка.
Учебен час 17-ти
Подтема 4.2. Проектиране на статичен уеб сайт (стр. 64 – 67)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се предостави на учениците списък от теми за избор на
тема за създаване на уеб сайт.
• Да се посочат критерии за определяне на целева аудитория.
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• Запознаване с основните етапи в разработката на уеб сайт.
• Да се опишат дейностите при проектиране на уеб сайт.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

карта на сайт
достъпност

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Site Map
Accsessibility

Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, съхраняване на информация
от интернет.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.)
Под формата на дискусия се проверява доколко учениците
са усвоили материала от предишния урок и дали са изпълнили
зададените задачи за домашна работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Въведението започва с описание
на огромното многообразие на теми за сайтове и тяхното
предназначение. Обръща се внимание на връзката между темата и
потребителите, за които е предназначен сайта.
Основна част (около 10 мин.): Обяснява се какво включва първият
етап при разработване на уеб сайт – анализ. Преподавателят може
да подбере списък с теми, които да предложи на учениците или да
остави всеки да избере тема, по която ще работи с интерес и желание.
Практика (около 20 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Учениците избират тема, върху която
ще работят.
• Изпълнява се Задача 2. Определя се целевата аудитория.
• Изпълнява се Задача 3. Разглеждат се сайтове с подобна
тематика.
• Изпълнява се Задача 4. Преминава се към етап планиране –
изработва се стратегия за разработване на сайта.
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• Изпълнява се Задача 5. Избират се технологични средства за
дейността.
• Изпълнява се Задача 6. Преминава се към етап проектиране –
подбират се подходящи материали.
• Изпълнява се Задача 7. Определя се структурата на сайта.
Заключение (около 5 мин.)
• За затвърдяване на знанията и уменията се изпълняват (част
от) задачите от рубрика Активности в края на подтемата или се
дават за домашна работа.
• Всеки ученик записва файловете в личната си папка.
• По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа или учебната терадка.
Учебен час: 18-ти
Подтема 4.3. Създаване на структура, визуален
дизайн и навигационна система на сайт (стр. 68 – 74)
(Съдържанието на подтемата може да се раздели на две
части, тъй като има предвиден допълнителен час за упражнение.
За двата часа от учениците се изисква да създадат папките за
организация на файловете и да изградят началната страница и
цялостния дизайн на сайта. За всички вътрешни страници има
предвидено допълнително време.)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанаят учениците с елементите на структурата на
сайт и техните характеристики.
• Да се представят възможностите на специализиран софтуер
за създаване на структурата на сайт.
• Да се разграничат елементите на визуалния дизайн на сайт.
• Да се посочат начини за обработване и съхраняване на цифрови
изображения за публикуване в интернет в различни формати с
помощта на специализиран софтуер.
• Да се представят варианти за подготовка на звукова и видео
информация за публикуване в интернет.
• Да се посочат правните и етичните норми при създаване и
обработване на графични изображения и публикуването им в интернет.
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Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

начална страница
вътрешна страница
хипервръзки
навигационна система
бутон
банер

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Home Page
Inside Page
Hyperlinks
Navigation System
Button
Banner

Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
създаване на нова папка, създаване и обработване на графични
изображения, търсене на информация в интернет.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Под формата на дискусия се проверява
доколко учениците са усвоили материала от предишния урок и дали
са изпълнили зададените задачи за домашна работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Изброяват се основните етапи при
разработване на уеб сайт, през които са преминали учениците в
предходния урок и действията, които са изпълнили във всеки от тях.
Основна част (около 10 мин.): Описва се какво включва 4-ти
етап – реализация. Запознават се учениците с интерфейса на
програмата Microsoft Expression Web. Посочват се елементите на
структурата на сайт.
Практика (около 20 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Създава се необходимата структура от
папки за съхраняване на файловете за сайта.
• Изпълнява се Задача 2. Обяснява се основната функционалност
на редактора Microsoft Expression Web.
• Изпълнява се Задача 3. Създава се началната страница на сайта.
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• Изпълнява се Задача 4. Запълва се със съдържание началната
страница и се подготвят необходимите графични изображения.
• Изгражда се цялостният дизайн на сайта.
Заключение (около 5 мин.)
• За затвърдяване на знанията и уменията се изпълняват (част
от) задачите от рубрика Активности в края на подтемата или се
дават за домашна работа.
• Всеки ученик записва файловете в личната си папка.
• По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа или учебната терадка.
Учебен час: 19-ти
Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна
система на сайт – УПРАЖНЕНИЕ (стр. 68 – 74)
Вид на урока: упражнение
Цели: посочените цели за подтемата
Основни понятия: основните понятия за подтемата
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
създаване на нова папка, създаване и обработване на графични
изображения, търсене на информация в интернет.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Учениците довършват задачите от предишния
урок – оформят структурата на началната страница и изграждат
цялостния дизайн на сайта. Препоръчително е в дизайна да се
включи авторски елемент (изборажение, лого или друг).
Учебен час: 20-ти
Подтема 4.4. Създаване и интегриране на компонентите
на сайт (стр. 75 – 77)
(Съдържанието на подтемата може да се раздели на части, тъй
като има предвидени два допълнителни часа за упражнение. За тези
три часа учениците трябва да довършат работата по сайтовете си, тъй
като следващата подтема е „Публикуване на уеб сайт в интернет“.)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
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Цели:
• Да се запозанаят учениците с възможностите на специализиран
софтуер за създаване на уеб страници и сайтове.
• Да се представят възможностите за създаване на интернет
страници, съдържащи текст, изображения, звук, видео, връзки към
други интернет страници, сайтове и файлове.
• Да се посочи начин за тестване на сайт.
• Да се запознаят учениците с принципите за оценяване на уеб сайт.
Основни понятия: няма нови понятия по учебна програма.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
работа със специализиран софтуер за създаване на уеб страници.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Под формата на дискусия се проверява
доколко учениците са усвоили материала от предишния урок и дали
са изпълнили зададените задачи за домашна работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Посочват се основните етапи, през които
са преминали учениците в разработването на сайта и дейностите,
които са изпълнили.
Основна част (около 5 мин.): Обяснява се принципа за работа
с рамки и начина за изграждане на вътрешните страници.
Практика (около 25 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Изграждат се вътрешните страници на
сайта, като се съхраняват е предвидената за целта папка.
• Изпълнява се Зад. 2. Оформя се навигационната система на сайта.
• Изпълнява се Задача 3. Тества се сайта.
• Посочват се критерии за оценка на качеството на сайт.
Заключение (около 5 мин.)
• За затвърдяване на знанията и уменията се изпълняват (част
от) задачите от рубрика Активности в края на подтемата или се
дават за домашна работа.
• Всеки ученик записва файловете в личната си папка.
• По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа или учебната терадка.
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Учебен час: 21-ви
Създаване и интегриране на компонентите
на сайт – УПРАЖНЕНИЕ (стр. 68 – 74)
Вид на урока: упражнение.
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, създаване на уеб страници.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Учениците изграждат вътрешните страници на
сайта, като използват вече създадения дизайн.
Учебен час: 22-ри
Създаване и интегриране на компонентите
на сайт – УПРАЖНЕНИЕ (стр. 68 – 74)
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, създаване на уеб страници.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Учениците довършват работата по вътрешните
страници на сайта и задават необходимите връзки. В края на този
учебен час сайтовете трябва да са завършени. В противен случай
се довършват за домашна работа.
Учебен час: 23-ти
Подтема 4.5. Публикуване на уеб сайт в интернет (стр. 78 – 80)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанаят учениците с последователността от стъпки
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за публикуване на уеб сайт.
• Да се представят правилата при избор на домейн и уеб хостинг.
• Да се посочат действията за регистриране на сайт в избран
уеб хостинг.
• Да се представят стъпките за публикуване на създадения уеб сайт.
• Да се запознаят учениците с отговорността, която носят за
публикуваната информация в уеб сайта.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

домейн
уеб хостинг
уеб сървър

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Domain
Web Hosting
Web Server

Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка, файловете на създадения уеб сайт.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Под формата на дискусия се проверява
доколко учениците са усвоили материала от предишния урок и дали
са изпълнили зададените задачи за домашна работа (ако има такава).
Увод (около 5 мин.): Посочват се основните възможности за
създаване на уеб сайт – да се изгради съответната структура на сайта
локално, след което файловете да се качат в интернет или сайтът да
се създава онлайн.
Основна част (около 10 мин.): Въвеждат се понятията домейн
и уеб хостинг. Представят се действията за публикуване на уеб сайт
в интернет.
Практика (около 20 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Избира се безплатен уеб хостинг.
• Изпълнява се Задача 2. Прави се регистрация и се избира
домейн (поддомейн). Файловете на сайта се качват на уеб сървъра.
• Изпълнява се Задача 3. Прави се проверка дали всички
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елементи се зареждат и дали хипервръзките на сайта работят след
публикуването му.
Заключение (около 5 мин.)
• За затвърдяване на знанията и уменията се изпълняват (част
от) задачите от рубрика Активности в края на подтемата или се
дават за домашна работа.
• Всеки ученик записва файловете в личната си папка.
• По преценка на учителя може да се използва електронната
платформа или учебната терадка.
Учебен час: 24-ти
Подтема 4.6. Създаване на уеб сайт чрез CMS платформа
(стр. 81 – 84)
Вид на урока: упражнение
Цели:
• Да се затвърдят знанията по темата.
• Да се демонстрира възможността за онлай създаване на уеб сайт.
Основни понятия: няма нови понятия по учебна програма.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
работа със специализиран софтуер за създаване на уеб страници.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка, събраните материали за създаваните
сайтове в предходните учебни часове или подготвени нови
материали за сайт.
План на урока:
Преговор (около 5 мин.): Припомнят се основните етапи при
разработване на уеб сайт.
Увод (около 5 мин.): Описва се предназначението и
възможностите на системите за управление на съдържанието.
Основна част (около 5 мин.)
Обяснява се същността на WordPress или друга CMS платформа.
Практика (около 25 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Разглежда се началната страница на
платформата.
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• Изпълнява се Задача 2. Избира се поддомейн на сайта.
• Изпълнява се Задача 3. Влиза се чрез регистрирания акаунт.
Разглежда се таблото за управление.
• Изпълнява се Задача 4. Правят се персонални настройки.
• Изпълнява се Задача 4. Оформят се страниците на сайта.
• Изпълнява се Задача 6. Добавят се публикации.
• Изпълнява се Задача 7. Оформя се навигационната система.
Заключение (около 5 мин.)
• За затвърдяване на знанията и уменията се изпълняват (част
от) задачите от рубрика Активности в края на подтемата или се
дават за домашна работа.
• Всеки ученик записва файловете в личната си папка.
• Могат да се използват електронните ресурси или учебната
тетрадка.
Учебен час: 25-ти
ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА (Компютърни мрежи и услуги,
Компютърни системи, Приложни програми, Създаване и
публикуване на информация в интернет) – 1 час
Вид на урока: контролна работа
Цели: Да се извърши текущ контрол на нивото на придобитите
знания и умения от изучения до момента материал.
Основни понятия: всички понятия от темите.
Необходими входни знания и умения: всички изучени.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: писмено изпитване.
Дидактични средства: учебник, учебна тетрадка.
За проверка на знанията и уменията могат да се комбинират
тестовете в края на темите със задачи от учебника или тетрадката
за съответните теми.
ТЕМА №5. РАБОТА ПО ПРОЕКТ (7 учебни часа)
Темата дава възможност на учениците да организират работата
си в екип и да разработват сериозни учебни проекти. В настоящия
етап проектът е под формата на уеб сайт. От предишната тема вече са
им познати възможностите, които могат да използват, за да създадат
и публикуват добре оформен уеб сайт.

47

Учебен час: 26-ти
Подтема 5.1. Разработване на уеб сайт в екип (стр. 88 – 92)
(Съдържанието на подтемата може да се раздели на части,
тъй като има предвидени три допълнителни часа за упражнение.)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанаят учениците с етапите при разработване на
проект и основните роли в екипа.
• Да се запознаят с предназначението на технологичните
средства за организация и реализация на проект в екип.
• Да се посочат отговорностите на членовете на екипа при
работа по проект.
• Да се представят законови норми, етични правила и авторски
права при използване на чужди материали за работа по проект в екип.
• Да се разгледат технологични средства за планиране,
реализация, документиране и отчитане на проекта.
• Да се посочи отговорността за изпълнение на дейностите по
реализацията на даден проект и спазването на определените срокове.
• Да се даде възможност на учениците да реализират проект в
екип, като използват интернет и други източници.
• Да се даде възможност на членовете на екипите да публикуват
и популяризират уеб сайтовете си, съгласно определената им роля
в екипа.
• Да се даде възможност на екипите да изготвят документация
за проекта си.
Основни понятия от учебната програма:
БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

ръководител на екип
външни консултанти
планиране на дейностите
индивидуални планове
документация на проект

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

Team Leader
External Consultants
Planning of Activities
Individual Plans
Project Documentation

Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, създаване на нова
папка, работа с файлове, създаване на уеб сайт.
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Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Увод (около 5 мин.): Обсъждат се резултатите от контролната
работа. Въведението можете да започнете с любопитна информация.
Например: „Знаете ли, че небостъргачът Бурдж Халифа в
Дубай държи рекорда за най-високата сграда в света с височина 828
метра и 164 етажа. Общата стойност на проекта се оценява на
1,5 млрд. долара. В сградата се помещават 30 хил. апартамента,
9 хотела, 19 жилищни кули, Dubai Mall и хиляди паркоместа. В
Бурдж Халифа се намира и най-бързият асансьор в света.“
Основна част (около 5 мин.): Дефинира се понятието проект.
Какво включва разработването на проект и какви са показателите
за отчитане на дейностите по проекта.
Практика (около 30 мин.)
• Изпълнява се Задача 1. Създава се нова папка за съхраняване
на работните файлове от темата.
• Изпълнява се Задача 2. Сформират се екипи и се избира тема
за проект.
• Преподавателят може да подготви списък с теми, от които
екипите да изберат тема за своя проект или да се използват
предложените теми на стр. 97 в учебника.
• Изпълнява се Задача 3. Разработва се организационен план за
работа по проекта.
• Изпълнява се Задача 4. Подбират се материали за проекта.
Заключение (около 5 мин.)
• За затвърдяване на знанията и уменията се изпълняват Задача
1. и Задача 2. от рубрика Активности в края на подтемата.
• Могат да се ползват електронните ресурси или учебната тетрадка.
Учебен час: 27-ми
Разработване на уеб сайт в екип – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
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приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, създаване на уеб страници.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактически методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактически средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Изпълнява се Задача 5. Всеки екип разработва
своя проект. Ако остане време в края на часа, се изпълнява Задача
3. от рубрика Активности на стр. 92. В противен случай се дава за
домашна работа.
Учебен час: 28-ми
Разработване на уеб сайт в екип – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, създаване на уеб страници.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Изпълнява се Задача 6. Уеб сайтовете се
публикуват в интернет.
Учебен час: 29-ти
Разработване на уеб сайт в екип – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, създаване на презентация в
естетически завършен вид.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
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План на урока:
• Изпълнява се Задача 7. Изготвя се документация за
разработения проект.
• Ако остане време в края на часа, се изпълняват Задача 4. и
Задача 5. от рубрика Активности на стр. 92. В противен случай се
дават за домашна работа.
Учебен час: 30-ти
Подтема 5.2. Представяне и защита на проекта (стр. 93, 94)
(Съдържанието на подтемата може да се раздели на части,
тъй като има предвидени два допълнителни часа за упражнение. В
часовете за упражнение всеки от екипите представя своя проект
по предварително определен график от преподавателя.)
Вид на урока: комбиниран (нови знания + упражнение)
Цели:
• Да се запозанаят учениците с основните компоненти на
отчитане на работата по проекта.
• Да се даде възможност на учениците да участват в подогтовката
на представяне за защита на проекта.
• Да се даде възможност на учениците да участват в представянето
на проект, разработен в екип.
• Да се даде възможност на учениците да аргументират избора
си на технологични средства за разработване на проекта.
• Да се припомнят правилата за цитиране на източници на
използвани материали и технологии в проекта.
Основни понятия: няма нови понятия по учебна програма.
Необходими входни знания и умения: стартиране на приложение
и приключване на работа с него, основни действия с файлове,
създаване на компютърна презентация, представяне на проект.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети
Дидактични методи: разказ, демонстрация, упражнение,
практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока:
Увод (около 5 мин.): Обръща се внимание, че е общоприето за
представянето на проекти да се използва компютърна презентация.
Под формата на дискусия се припомнят основни понятия, свързани
с компютърните презентации и правилата за нейното създаване.
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Основна част (около 10 мин.): Обяснява се какво трябва да
съдържа компютърната презентация за представяне на проект пред
публика.
Практика (около 25 мин.): Изпълнява се Задача 1. Създава се
компютърна презентация за представяне на проект.
Заключение (около 5 мин.)
• За затвърдяване на знанията и уменията се изпълняват (част
от) задачите от рубрика Активности в края на подтемата или се
дават за домашна работа.
• Всеки ученик записва файловете в личната си папка.
• Могат да се ползват електронните ресурси или учебната тетрадка.
Учебен час: 31-ви
Представяне и защита на проекта – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, създаване на презентация в
естетически завършен вид
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Изпълнява се Задача 2. Чрез създадените
презентации екипите представят проектите си.
Учебен час: 32-ри
Представяне и защита на проекта – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията по темата.
Основни понятия: всички понятия от темата.
Необходими входни знания и умения: стартиране на
приложение и приключване на работа с него, работа с файлове,
търсене на информация в интернет, създаване на презентация в
естетически завършен вид.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
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Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Изпълнява се Задача 2. Чрез създадените
презентации екипите представят проектите си.
Учебен час: 33-ти
ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията, придобити през
периода на обучението.
Основни понятия: всички понятия от учебната програма.
Необходими входни знания и умения: всички знания и умения,
посочени в учебната програма.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Изпълняват се част от задачите на стр. 97 в
учебника или задачите за тема „Интегриране на дейности“ в
учебната тетрадка.
Учебен час: 34-ти
ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ – УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение
Цели: Да се затвърдят знанията и уменията, придобити през
периода на обучението.
Основни понятия: всички понятия от учебната програма.
Необходими входни знания и умения: всички знания и умения,
посочени в учебната програма.
Междупредметни връзки: всички учебни предмети.
Дидактични методи: упражнение, практика, дискусия.
Дидактични средства: учебник, електронен вариант на
учебника, учебна тетрадка.
План на урока: Изпълняват се останалите неизпълнени задачи
на стр. 97 в учебника или задачите за тема „Интегриране на
дейности“ в учебната тетрадка.
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Учебен час: 35-ти
Изходно ниво – Проверка на знанията
Вид на урока: контролна работа
Цели: Да се провери нивото на знанията и уменията, придобити
през учебната година.
Основни понятия: всички понятия от учебната програма.
Необходими входни знания и умения: знания и умения,
посочени в учебната програма.
Междупредметни връзки: Английски език, Български език.
Дидактични методи: писмено изпитване.
Дидактични средства: учебник, учебна тетрадка.
За проверка и оценка на изходното ниво на учениците може
да се използва файл izhodno_nivo_8_klas.docx или комбинация от
задачи от учебника и/или тетрадката.
Учебен час: 36-ти
ОБОБЩЕНИЕ – Годишен преговор
Вид на урока: обобщение
Цели: Да се обобщи изученото през учебната година и да се
оформят годишни оценки за всеки ученик на базата на показани
занания и умения.
План на урока:
• В началото на учебния час се коментират резултатите от
изходното ниво. Обръща се внимание на масово допускани грешки
(ако има такива).
• Може да се използва темата за годишен преговор от учебната
тетрадка. В нея са посочени изисквания и критерии за оценка на
ученическо портфолио.
• Оформят се годишни оценки на учениците на базата на:
3 Текущи оценки от активност в час
3 Оценки за изпълнение на практически задачи
3 Оценки от контролни работи
3 Оценки от тестове
3 Оценки от домашни работи
3 Оценки на задачи от работната тетрадка
3 Оценки на проекти
3 Оценки на изходно ниво
3 Оценки на създадените папки с работните файлове за всяка тема
3 Оценки на изготвеното от учениците портфолио.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработените учебни ресурси по Информационни технологии
на издателство „Даниела Убенова“ изцяло покриват изискванията
на учебната програма.
Основните цели при създаването на средствата за обучение са:
u да са полезни на преподавателите в процеса на обучение;
u да са интересни за учениците;
u да са в помощ на учениците при усвояване необходимите
знания и умения за съответното ниво на обучение;
u да създават добра основа за надграждане през следващите
учебни години;
u да са добър пример за осъществяване на междупредметни
връзки – чрез включените задачи да показват на обучаемите
разнообразните области на приложение на съвременните технологии;
u да подпомогнат изграждането на съответните компетентности
– дигитални компетентности, математически компетентности,
компетентности в областта на природните науки и технологиите,
социални и граждански компетентности, компетентности в областта
на българския език и др.;
u да провокират учениците да мислят;
u да мотивират учениците за по-нататъчно обучение и
самообучение;
u да създават подходяща среда за работа в екип;
u да предоставят възможност за изява на учениците;
u да дават възможност за реална оценка на придобитите от
учениците знания и умения.
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